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Slovo místostarosty

Slovo starostky
Vážení občané,

Vážení spoluobčané,

blíží se konec roku a nastává vánoční čas, čas klidu, rozjímání a
doba, kdy hodnotíme, co se nám za celý rok podařilo či nepodařilo udělat.

s blížícím se koncem roku jsem se rozhodl seznámit Vás trochu
podrobněji s asi největší investiční akcí za celé toto volební období, a to Rekonstrukce kulturního domu – úspora energií.

Také v obecním dění se dostáváme k bilancování. Podařilo se
nám zrealizovat velkou stavební akci - rekonstrukci kulturního
domu. Na opravené prostory kulturního domu jste se mohli podívat na výstavě k 640. výročí vzniku obce. Při této příležitosti
bych chtěla poděkovat kulturní komisi, zejména předsedkyni p.
B. Klapuchové a jejímu manželovi p. L. Klapuchovi, kteří na přípravu výstavy věnovali velké množství svého času a prostředků a
podařilo se jim sesbírat cenné historické materiály i ze zahraničí.
Výstavbu chodníků na ulici Slezská a Přerovská jsme v tomto
roce nestihli zrealizovat díky dlouho probíhajícím schvalovacím
řízením, proto se chodníky budou stavět v jarních měsících roku
2018.

Záměr provést opravu našeho stánku pro kulturu, sport a zábavu
byl schválen zhruba před dvěma lety. Následně byla zpracovaná
projektová dokumentace projektantkou Ing. J. Kristovou s požadavkem rozčlenění opravy na dvě etapy, a to pro případ, že
nebude schválena dotace. Nakonec nám byla přidělena dotace
nejen na dokumentaci, ale také na samotnou realizaci.

Okolí naší obce má nový rozměr díky zasazení aleje ovocných
stromů, která zdobí cestičku na kopci směrem na Jilešovice.
Můžete alejí projít ke třem lipám, kde jsou umístěny dvě lavičky
s krásným výhledem na Hlučínsko.

Od začátku bylo záměrem rekonstrukce kulturního domu zateplit
celý objekt včetně zateplení podkroví, provedení nového nátěru
střechy včetně opravy komínů, vyměnit okenní a dveřní otvory,
provést novou fasádu, zastřešit šikmou střechou prostor bývalé
promítárny. Hlavním cílem bylo také zajištění hydroizolace kolem
celého objektu s úpravami ve sklepních prostorách „pekla“. Během realizace bylo rozhodnuto také o opravě parketové podlahy
v sále KD a vymalování sálu včetně přilehlých prostor. Součástí
úprav objektu byl přilehlý byt a prováděly se také práce v hostinci U Zámeckého parku.

Dále se nám podařilo po složitých jednáních s MS krajem vyjednat snížení platby za dopravní obslužnost, kdy díky historické
chybě naše obec platila 330 000,- Kč ročně za autobusovou dopravu. Nyní na rok 2018 je cena snížena na 70 000,- Kč a v dalším období, kdy bude MS kraj dělat výběrové řízení na dopravce,
by měla cena klesnout až k 50 000,- Kč.
Prostřednictvím SmVaK Ostrava podáváme informace pro občany ohledně rekonstrukce kanalizace a výstavby čističky odpadních vod. V současné době je vydáno územní rozhodnutí, které
obsahuje všechny dotčené pozemky a popis celé stavby a je
zveřejněno na obecní úřední desce nebo na obecních webových
stránkách. Kdy se bude stavět, zatím není jisté, dokud nebude
vydáno stavební povolení. Dle předpokladů bude zahájení stavby nejdříve v srpnu až září roku 2018, předpokládané ukončení
stavby je v roce 2020.
Chtěla bych veřejně poděkovat občanům, kteří se aktivně zapojují do akcí organizovaných obcí nebo organizují spolkový život.
Děkuji také všem, jenž svůj volný čas věnují práci s dětmi. Díky
nim se naše obec může pochlubit tím, že máme velkou nabídku
volnočasových aktivit pro děti zdarma či za symbolickou cenu.
A jaké přání mám na závěr? Ať jste zdraví, šťastní a kdo má
nějaký sousedský či jiný spor, tak ať udělá první krok ke smíření.
Krásné Vánoce a pohodový celý nový rok 2018.
PhDr. Hana Bližňáková, starostka obce
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Po schválení dotace z ministerstva životního prostředí a po
schválení zastupitelstvem obce byla v dubnu roku 2017 vyhlášena soutěž na výběr zhotovitele. Bylo osloveno 5 firem, z nichž
nakonec po odstoupení původně první firmy byla smlouva o dílo
podepsaná s firmou STAVITELSTVÍ UVARA s.r.o. z Bolatic.

Realizace probíhala od druhé poloviny července a práce byly
ukončeny v říjnu letošního roku za téměř dokonalé spolupráce
provádějící firmy, odborného vedení technického dozoru, vedení
obecního úřadu a zástupců stavební komise, jejíž členové přispívali svými připomínkami a doporučeními během celé doby
realizace.
Po rekonstrukci proběhlo slavnostní otevření kulturního domu
společně s oslavami 640. výročí založení obce, které se konalo
18.11.2017.
Závěrem mi dovolte popřát všem hodně zdraví a spokojenosti,
a to nejen v roce 2018.
Ing. Miroslav Svider, místostarosta obce

Dotace a granty podávané obcí Dobroslavice během volebního období 2014 – 2018

vypracovala Mgr. Irena Šťastná, duben 2017

Plánované termíny svozu popelnic 2018
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Alej k lipám je vysazena
V neděli 22. října byla vysázena Alej k lipám. Přes nepřízeň počasí
byli přítomni všichni, kteří si zamluvili sazenici k výsadbě. Na poli za
Dobroslavicemi ve směru na Jilešovice se odpoledne shromáždilo na
sedmdesát lidí. Připojily se jak mateřská, tak základní škola, řada
rodin i jednotlivců.
Na pozemku obce bylo vysázeno celkem dvacet tři ovocných stromků. Výběr odrůd řešil arborista, Ing. Marek Gasiork. Alej je tvořena
dvěma základními druhy, ranější Švestkou Chrudimskou, ta je známa také jako Vaňkovka nebo Bezděkovská a dále Hrušní Charneuskou, jež je nazývána také jako Fíkovka nebo Krehule. Okraje jsou
pro lepší opýlení i pro zpestření doplněny Mirabelkou Nancynskou,
Hrušní Clappovou, Švestkou Domácí a Hrušní Hardyho.
Stromy mají i pevné oplocenky, aby byly chráněny před zvěří během
nadcházející zimy. Každá sazenice je opatřena ochranou kořenů proti
hlodavcům, zpevněna úvazkem a trojnožkou. Dále jsou zde dřevěné
cedulky s textem, který si zvolili jednotliví zájemci o adopci stromu.
Někteří se rozhodli věnovat strom zemřelému blízkému člověku, jiní své rodině, či dětem. Na travnatém ostrově se třemi vzrostlými
lípami, u které alej končí, jsou nově umístěny dřevěné lavičky.
Vznikly díky sponzorům, kterými jsou rodiny Bučkova a Teslíkova, jejich výrobu zajistili Václav Klapetek a Karel Struhala st. Všem
uvedeným, stejně jako panu Antonínu Kusýnovi, kterému tato část pozemku patří, velice děkujeme za nemalý podíl na zvelebení
místa, kam ústí naše Alej k lipám. Fotografie, jejichž autorkami jsou Zuzana Dylová a Irena Šťastná, jsou k dispozici na webu spolku
Dobro-vize https://www.dobrovize.cz.
Projekt Alej k lipám měl za cíl nastartovat kultivaci krajiny v katastru obce Dobroslavice. Nově vysázená alej zpřístupnila travnatý
ostrov, který nabízí jedinečný výhled po okolní krajině. Enormní zájem lidí o tuto akci spolku Dobro-vize nás příjemně překvapil. Jsme
rádi, že místní občané souzní s naší myšlenkou protierozní ochrany půdy a podílejí se na zvelebení místa, kde žijí. Náš úspěšný projekt
byl v roce 2017 finančně podpořen Nadací Via v programu Živá komunita, a to díky štědré podpoře manželů Hany a Dalimila Dvořákových, manželů Silke a Jaroslava Horákových a dalších dárců.
Mgr. Irena Šťastná

foto Zuzana Dylová
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Komise životního prostředí

Tak je to tady... zima.
… se všemi svými radostmi, starostmi, a u mnohých také s pocitem, že už za chvíli budou Vánoce a konec roku. Nebudu se opakovat s loňským tématem ekologického balení dárků a recyklace papíru, koneckonců letošní Vánoční výstava se nesla v tomto duchu a byla, myslím, velmi podařená. Chtěla
bych se dnes zaměřit na ten, již zmíněný, konec roku. Silvestr. A zejména na způsob, jakým slavíme konec tohoto dne. Ohňostrojem.
Krásná podívaná, viďte?
Všimli jste si někdy, a můžete to vidět i na obrázcích, toho dýmu? (ten třetí obrázek je od výrobce
ohňostrojů – hezky vyretušovaný). Vybavíte si ten
pocit, jak to u pouštění
ohňostroje smrdí? Ráda
bych vám sdělila o ohňostrojích několik faktů.
Také bych se tímto chtěla
přimluvit, aby to množství pyrotechniky bylo úměrné, aby místo odpalu bylo ohleduplné k sousedům, k přírodě i ke zvířatům. A v neposlední řadě,
abyste pamatovali na bezpečnost svou i svých blízkých. A teď ta fakta…
(zdrojem informací jsou světově uznávané průzkumy z let 2014 -2015, zpracované v USA, Číně, Francii, Německu):
•
•

•
•

•

V každém větším městě světa se při ohňostrojích, v bezprostředním okolí center měst, zvýší průměrná 24 hodinová koncentrace polétavého
prachu PM 2,5 o 370% oproti normálu.
Při analýze vzorků prachu (kouře) z ohňostrojů bylo zjištěno, že jsou bohaté na různé kovy, pokaždé však obsahující draslík a stroncium, které
slouží jako stopovače ohňostrojů. Ovzduší je v důsledku explozí ohňostrojů znečišťováno i těžkými kovy (také např. baryum, hořčík, měď, olovo
či hliník), jejichž sloučeniny se používají v ohňostrojích jako okysličovadla, stabilizátory, barviva plamene a při jiných speciálních efektech. Tyto
kovy se uvolňují zejména ve formě malých částeček, které se pak snadno dostávají do dýchacích cest, kde mohou mít velmi negativní dopad na
zdraví lidí i zvířat v okolí. Kupříkladu stroncium, které způsobuje červené zbarvení explozí ohňostroje, je extrémně reaktivní s vodou i vzduchem
a může proniknout hluboko do půdy i podzemní vody.
V každé zemi Evropy si každoročně na Nový rok díky ohňostrojům způsobí asi osm tisíc lidí zranění vnitřního ucha nebo skončí u lékaře s popáleninami. Třetina lidí má trvalé následky.
Exploze pyrotechniky mohou dosahovat hodnoty hluku až190 dB. Podle Státního zdravotního ústavu mohou extrémně vysoké hladiny akustického tlaku (u dospělých 130-140 dB, u dětí a predisponovaných osob i nižší) vyvolat akustické trauma, jehož podstatou je poranění bubínku,
sluchových kůstek nebo blanitého labyrintu. Hluk, který pyrotechnika způsobuje, je vyšší než startující letadlo (120 - 130 dB) nebo hluk motorky
či sbíječky (okolo 100 dB).
Neoddiskutovatelné jsou negativní účinky ohňostrojů na domácí i divoká zvířata, která zvukovými efekty ohňostrojů doslova trpí. Zvířata mají
mnohem citlivější sluch než lidé a hluk z ohňostrojů je pro ně mnohem silnější a výrazně překračuje práh bolestivosti. Závažnější jsou však záchvaty paniky divokých zvířat, která jsou na rozdíl od psů, koček či papoušků (většinou v dobu ohňostrojů ukrytá doma) naplno vystavená hlučným
výbuchům. Vyděšená zvířata často utíkají, případně opouštějí svá teritoria a úkryty. Ptáci opouštějí svá hnízda a mnohdy nejsou schopni se k nim
vrátit. Po ohňostrojích se objevuje zvýšený počet osiřelých mláďat divokých zvířat.

Ale jde to i jinak...
V mnoha státech začíná být populární a obcemi podporovaná - tzv. tichá pyrotechnika doprovázená scénickou reprodukovanou hudbou, dále různé
laserové show, venkovní promítání nebo bubnování (například ve Švédsku). Pro mě, jako osobu, je snad nejrozumnějším kompromisem pořádání
hromadného obecního (městského), avšak i tak skromného, ohňostroje – tedy ideálně všichni ohňostrojů chtiví na jednom místě, v jeden čas, za
jedny peníze. Navíc s příjemným setkáním se a pobavením s přáteli. Co vy na to? Nebyla by to cesta i v naší obci? Aneb je jak to známe rčení? Méně
je často více?

Námět člena rady obce komisi životního prostředí

Přeji Vám krásné a tiché Vánoce
Ing. arch. Zuzana Sýkorová
Foto: google.cz. / Zdroje a zajímavé odkazy: na stránkách Českého svazu ochránců přírody
http://www.csop.cz/index.php?m_id_old=1000&m_id_akt=9313

A ještě malé „foto“ ohlédnutí za podzimním úklidem v rámci akce Ukliďme Česko. Děkuji všem.
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Obec je vybavena nádobami na tříděný odpad.
V poslední době se vyskytuje často jakýsi nešvar,
že lze k těmto nádobám odložit vše. A pokud to
vleze dovnitř, tak se ukládají do nádob předměty,
které s tříděným odpadem vůbec nesouvisí.
Upozorňujeme, že mimo tříděný odpad se ostatní drobný domovní odpad ukládá do popelnic
a pro větší předměty jsou 2x ročně přistaveny
u Hasičské zbrojnice kontejnery na velkoobjemový
a nebezpečný odpad. OZO stejně větší předměty (nábytek, železný šrot, elektrotechniku apod.)
neodveze a tak tam poté dále zůstávají na obtíž.
Pokud má někdo kovový odpad a neodveze si ho
do Sběrných surovin sám, má možnost tento odvézt kdykoli k hasičárně a uložit jej do kontejneru
na železný šrot. Nábytek a ostatní rozměrné věci
včetně nebezpečného odpadu (pokud nebudou
chtít počkat na kontejnery) si mohou občané odvézt do Sběrného dvora.
Dále, přestože se pracovní četa obce snaží podílet
na úklidu kolem kontejnerů, po sobě někteří lidé
neuklidí rozbité sklo, které se nechá na cestě a v
okolí nádob a hrozí tak nebezpečí úrazu nebo proříznutých pneumatik.
Jaroslav Řezník

Společenské dění
Výstava u příležitosti 640 let od první písemné zmínky o obci Dobroslavice
Dne 18. a 19. listopadu 2017 se u příležitosti 640 let od první písemné zmínky
o obci Dobroslavice uskutečnila výstava v sále kulturního domu. Kulturní dům
prošel rozsáhlou rekonstrukcí a dá se říci, že je to dar občanům k tomuto výročí
obce.
Výstava připomínala historii, výstavbu a pamětihodnosti Dobroslavic. Cílem této
výstavy bylo připomenout občanům ve stručnosti historii za celých 640 let. Byly
zde k nahlédnutí staré dochované dokumenty, mapy, dobové fotografie bývalého zámku a jejich majitelů, fotografie výstavby různých objektů v obci, činnost
různých spolků a srovnávací fotografie minulosti se současností. Tento materiál
je rovněž určen pro další generace, které by se také měly zabývat minulostí a
nezapomínat na historii naší obce.
Písemnosti a dokumenty umístěné na panelech je možno ještě v následujícím období shlédnout v zasedací místnosti Obecního úřadu
Dobroslavice.
Bianka Klapuchová, předsedkyně kulturní komise

Den seniorů
V sobotu 14. 10.2017 obec Dobroslavice uspořádala „Den seniorů“ pro
naše občany. Akce se tentokráte uskutečnila v kuželně z důvodu rozsáhlých oprav kulturního domu. Obavy, aby prostory nebyly malé, byly však
zbytečné. Obsluha připravila nádherně stoly včetně výzdoby. Senioři při
malém občerstvení se mohli věnovat kouzelnickému show za přítomnosti kouzelnice Radany Vozňákové. Kouzelnické umění předváděla nejen
sama, ale zapojila do kouzelnického umění také naše seniory. Bylo veselo
a paní Radana nadšená, jak se senioři ochotně zapojili do celé akce.
Bianka Klapuchová, předsedkyně kulturní komise

Naše vesnička
Ta naše krásná vesnička
bývala kdysi maličká,
už dávno tomu tak není,
časem se všechno mění
jaká je dnes, to každý vidí
je přesně taková
jací v ní žijí lidí
domky tu rostou
jak houby po dešti
těžko se určit dá,
který je pěknější
tu krásu sledovat nestíhám
a je jí stále víc a více
toť vesnička má milená
rodné Dobroslavice.
Příroda mocný čaroděj
i ta zdobí naši vesničku
tak pozastav se, nespěchej
alespoň na malou chviličku
zastav se člověče, nechvátej
tu krásu kolem si vychutnej.

Kamkoliv zajdu a všude
kam se jen podívám
jsou místa důvěrně známá
ráda si na to vzpomínám
kde chodila i moje máma
v parku ty stromy nádherné
ty stojí jistě za úvahu
a když je člověk obejme
toť nejlepší lék na únavu
každý strom má své tajemství
a mnohým je už spoustu let
stačí jen chvíli naslouchat
možná je uslyšíš vyprávět
i když mi léta přibývají
těším se z každého rána
ta moje rodná vesnička
je k srdci mému brána
domové líbezný
roky tak rychle pádí
ty v srdci mém navždy zůstaneš
kolébkou mého mládí

báseň paní Věry Práškové
k příležitosti 640 let obce Dobroslavice
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Rekonstrukce kulturního domu

Dramatický kroužek

Dramatický kroužek začal svou další sezónu pod patronací spolku
Dobro-vize a za podpory obce Dobroslavice v listopadu. Dvouměsíční
posun byl dán rekonstrukcí kulturního domu.
Dramaťák v této chvíli čítá 21 dětí, od těch nejmenších prvňáčků až
po páťáky. Kroužek je prioritně pro děti z Dobroslavic, čtvrtina dětí
dojíždí však i ze sousedního Děhylova.
Při tomto počtu dětí je nutná a nezanedbatelná pomoc druhého vedoucího, kterým se i v této sezóně stal Robert Tománek.
V dramaťáku se snažíme podpořit i autorskou tvorbu, což se nám od
začátku úspěšně daří. Mezi dětmi se našla skupinka literárně aktivních
děvčat, která i pro tuto sezónu připravila svou autorskou pohádku.
Premiéra představení bude opět příští rok na akci Divadlo v parku,
které proběhne 16. června 2018.
Milan Šťastný, vedoucí dramatického kroužku
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Děti při jedné z dramatických her

Vánoční tvoření
V klubovně kulturního domu Dobroslavice proběhlo 24. a 25.11.
tradiční Vánoční tvoření. Na místě byla k dispozici spousta materiálu pro tvoření. Vyrobit ozdobu bylo možno vlastními silami nebo
svěřit do rukou zkušenějších.

adelní besídka
DOBROSLAVICE
SOKOLDodiv
TJDruhá
Tělovýchovná jednota Sokol Dobroslavice
zkušebně zahajuje

CVIČENÍ NEJEN PRO DŘÍVE NAROZENÉ
Náplní cvičení budou rozcvičky a protahování, které můžete
aplikovat každý den.
Další náplní budou besedy o zdravém životním stylu, zdravém
jídle a pod.
Cvičit bude každý dle svých možností.
Rádi se seznámíme i s Vašimi zkušenostmi.
První cvičení bude v úterý 16.1.2018. 19.00 hod
v kulturním domě.
Vezměte si cvičební oděv, obuv a karimatku.
Těšíme se na Vás.

Z historie TJ SOKOL Dobroslavice

text byl opsán z materiálů výstavy k 640. výročí vzniku obce

Dle dostupných záznamů byl Sokol založen v roce 1928. V obecní
kronice se uvádí, že začátky sokola v Dobroslavicích sahají do roku
1922, když si nadšenci cvičení upravili hřiště ve skále, kde v letních
měsících prováděli různá cvičení. Oficiální záznamy nebo kronika
Sokola se nedochovaly. V roce 1932 pronajal hrabě Wilczek ve
dvoře budovu, ve které byla zřízena sokolovna (stála v místě dnešního Obecního úřadu). V sokolovně se cvičilo, hrála se divadelní
představení a konaly taneční zábavy. Zúčastňovali se různých akcí
mimo Dobroslavice.
Starostou byl Karel Choleva a jednatelem byl Karel Kocur, dalším
starostou byl v roce 1936 Bedřich Rajský a jednatelem Jan Košťál.
Po odchodu pana Jana Košťála, převzal jednatelství pan Karel Klapuch. 8. října 1941 byla německými úřady činnost Sokola celostát-
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Knihovna
Díky grantu z Ministerstva kultury ČR došlo k automatizaci
výpůjčního protokolu, což v praxi znamená, že knihovnice si
čtenáře najde podle průkazu v databázi čtenářů a knihy jsou
následně načítány či odečítány přes čárový kód nalepený na
deskách knih. Čtenář získává vyšší komfort nejen tím, že má
přístup do svého čtenářského konta, kde zjistí, jaké tituly a do
kdy má půjčeny, ale také tím, že přes www.kpbo.czse dostane
do katalogu knihovny.
Opavská Knihovna Petra Bezruče, pod kterou dobroslavická
knihovna patří, obsluhuje celkem 51 knihoven v regionu. Velikostí knihovního fondu patří Dobroslavice k obcím jako například Bělá či Strahovice. U nás se však už nyní, po dvou
letech provozu, začínáme potýkat s prostorovými limity. Přesto
nás těší, že 13% obyvatel obce knihovnu v pátky od 14.00
do 17.00 navštěvuje. Máte-li jakékoli podněty ke knihovně, lze
využít e-mail knihovna@dobroslavice.cz.
Mgr. Irena Šťastná

ně zakázána. Při obsazení vesnice německými vojáky bylo nařízeno sundat český nápis „sokolovna“. Jelikož Bedřich Rajský bránil sundání nápisu mělo dojít k zatčení a odvezení na Gestapo.
Podařilo se mu však včas utéct. Proto bez váhání byly zatčeny 3
ženy paní Franková Anna, Dragunová Marie a Dostálová Františka, odvezeny byly na Gestapo do Svinova. Po třech dnech došlo
k jejich propuštění.
Po válce počal Sokol opětovně fungovat. Dle dochovaných záznamů byl starostou opět pan Karel Choleva a jednatele vykonávala paní Vlasta Hranošová, rozená Štrumhausová později byl
jednatelem Ondřej Gold. Někteří členové si nechali na vlastní
náklady ušít sokolské kroje. Zúčastnili se sokolského XI. sletu v
Praze, který se konal od 3. června 1948.
Výcvikem mládeže začal v obci pan Bedřich Rajský kolem roku
1955. Sestavoval skupinky, cvičení na hrazdě, přeskok přes kozu
apod. S nacvičenými skupinkami se vystupovalo na různých sokolských slavnostech v okolních obcích a městech.
Od roku 1958 začala s ženami a dorostenkami cvičit paní Květuše Hrbáčová – místní učitelka. Také nacvičovali na spartakiádu,
která se konala v Praze roku 1965. Za Sokol Dobroslavice se zúčastnila Květuše Hrbáčová, Anna Hrbáčová, Jindřiška Hrbáčová,
Marie Makešová, Marie Tošenovská, Zdenka Svatošová a Anna
Janošíková.
V roce 1969 TJ Sokol vyvíjel za vedení Bedřicha Rajského a Květy
Hrbáčové bohatou činnost. I přes neurovnané politické poměry
se cvičenci připravují na celostátní spartakiádu. Přesto, že bylo
zastaveno konání spartakiády, obnovený tělocvičný ruch v jednotě neustal. Při oslavě 25. Výročí osvobození konala TJ Sokol
cvičnou besídku, na které účinkovalo 60 cvičenců a bylo provedeno 14 tělocvičných čísel. Muži i ženy se zúčastnili tělocvičných
okresních slavností v Opavě, Krnově, v Novém Jičíně a v mnoha
okolních obcích. V rámci družby s městem Ratiboř, zúčastnili se
cvičenci místní jednoty tělocvičných slavností v polském Ratiboři.
Při této příležitosti navštívili naši cvičenci Krakov, Osvětim, Tosevské jezero. Cvičenci cvičí a nacvičují v sále kulturního domu.
U příležitosti otevření nového třiště TJ Sokol 27. června 1971
proběhlo veřejné cvičení, na němž vystoupili žáci 1. a 2. ročníku
ZŠD a mateřská škola, vystupovalo i žactvo, dorost, muži, ženy,
členové TJ Sokol.

Sportovní dění
Fotbalový oddíl TJ SOKOL Dobroslavice
První sezónu v královském okresním přeboru, do kterého jsme postoupili a kde hraje 14 družstev, jsme sice zahájili doma výhrou, ale
venku se nám nedařilo. Naštěstí i druhé domácí utkání jsme díky
proměněné penaltě vyhráli.
Další výsledky však byly horší, což se odrazilo i do celkového pořadí.
Štítinu jsme za deštivého počasí s přehledem přehráli a v Hněvošicích jsme výhrou potvrdili rostoucí formu a v Hlavnicích i přes
vysokou prohru udrželi 9. pořadí v tabulce, jenže domácí zápas se
silnými Jakartovicemi nám body rovněž nepřinesl. Až v Oticích jsme
díky proměněné penaltě zvítězili, stejně i poslední domácí zápas
jsme vyhráli, i když v poločase ještě vedl soupeř. Závěrečný zápas
podzimu ovládli domácí hráči. Se šesti výhrami (18 bodů) přezimujeme v polovině tabulky na 7. místě ze 14. družstev. Nejproduktivnějším střelcem podzimu byl Tomáš Voves se šesti góly.
Přeji současnému týmu v naší 30. sezóně i nadále hodně sportovního štěstí v soutěži a ať v okresním přeboru dlouho setrvá.
Rozpis a výsledky utkání podzim 2017/2018 - muži okresního přeboru A1A
termín
12.8.
19.8.
26.8.
3.9.
9.9.
17.9.
23.9.
1.10.
7.10.
14.10.
21.10.
28.10.
4.11.

zápas
17:00
17:00
17:00
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:00
15:00
14:00
14:00
14:00

Dobroslavice - Dolní Životice
- Dobroslavice
Stěbořice
- Březová
Dobroslavice		
Litultovice - Dobroslavice
- Slavia Opava
Dobroslavice		
Budišov n/B. - Dobroslavice
Dobroslavice - Štítina		
Hněvošice - Dobroslavice
- Dobroslavice
Hlavnice
Dobroslavice - Jakartovice
- Dobroslavice
Otice		
Dobroslavice - Kobeřice „B“
- Dobroslavice
Vřesina

výsledek body pořadí
6:2
5:0
1:0
4:0
0:5
3:0
4:0
3:4
6:2
2:3
0:1
4:2
4:2

2
3		
8
3		
6
6
9
6		
10
6		
10
6		
9
9		
9
12
9
12		
10
12		
10
15
6
18 		
7
18 		

					

Starší žáci
Naši starší žáci zahájili sezónu 2017/18 v Bolaticích a
střelecky se dařilo pouze soupeři. Doma jsme gólem
korigovali výsledek, avšak k výhře to nestačilo. Přesto
s 9 body za 3 venkovní vítězná utkání a s konečným
brankovým skórem 24:17 nakonec obsadili pěkné 4.
místo. Mezi nejlepší střelce patřili Martin Lišaník, Patrik
Vjačka,
Richard Suder, Ondřej Sleczka.
2

8
Rozpis
a výsledky utkání: podzim 2017/2018
6
E2A - Starší žáci
9 1+7 sk.A
10
termín
zápas 		
výsledek
body
10
9
9.9.
10:00 9Bolatice - Dobrosl.
9:0
0
0
16.9.
14:00
Dobrosl.
Pustá
Polom
1:3
9
3
21.9.
17:00 10
Háj ve Slezs. - Dobrosl. 0:8
7.10.
15:00 10Píšť- Dobrosl.
1:8
6		
14.10.
13:00 Dobrosl. - Šilheřovice
2:3
6
6
25.10. 14:00 Bohuslavice
- Dobrosl. 1:5
9
7

Ing. Jaromír Holuša
předseda sportovní komise
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Kulturní, společenské a sportovní dění
Kuželkářský oddíl TJ SOKOL Dobroslavice
V krajském přeboru MS jsme novou sezónu začali vcelku úspěšně a se Spartakem Bílovec jsme vyhráli 5:3 (2395:2318, nejlepší hráč: Karel Kuchař
= 435 kuželek), v Porubě vysoko vyhráli 8:0 (2270:2475, Ivo Kovářík = 430 k.) jako i v Horním Benešově 5:3 (2526:2554, Karel Ridl = 466 k.). Na
Hlubině (2266:2297, Petr Číž = 405 k.) i v Bohumíně jsme ale prohráli (2482:2366, Petr Číž = 454 k.). Doma s Hranicemi jsme přesvědčivě vyhráli 7:1
(2352:2243, Martin Třečák = 402) jakož i poté v Sedlnicích (2457:2463, Karel Ridl = 438). S výbornou Minervou Opava nás však prohra 3:5 neminula
(2253:2306, Martin Třečák = 410) a v Odrách jsme rovněž prohráli 6:2 (2514:2454, Ivo Kovářík = 437 k.). Zatím jsme na 7. místě, tabulku vedou
hráči Hlubiny a Oder se 13. body.

Výsledky 						
					
přebor MS-Kraje		
bodové
body
umístění
kolo
soupeř
hodnocení
celkem
celkem
1.
Spartak Bílovec
5:3
2
10
2.
VOKD Poruba C
0:8
4
5
3.
Kuželky Horní Benešov 3:5
6
2
4.
Unie Hlubina B
1,5:6,5
6
5
5.
Sokol Bohumín C
6:2
6
6
6.
KK Hranice
7:1
8
5
7.
Sokol Sedlnice B
3:5
10
3
8.
Minerva Opava B
3:5
10
6
9.
TJ Odry B
6:2
10
7

		

Rozpis utkání - jarní část				
12.
13.1.2018 so
9:00
TJ Sokol Dobroslavice - TJ Odry B
13.
20.1.2018 so
9:00
Spartak Bílovec - TJ Sokol Dobroslavice
14.
3.2.2018
so
9:00
TJ Sokol Dobroslavice - TJ VOKD Poruba B
15.
10.2.2018 so
9:00
TJ VOKD Poruba A - TJ Sokol Dobroslavice
16.
17.2.2018 so
9:00
TJ Sokol Dobroslavice - Kuželky Horní Benešov
17.
24.2.2018 so
9:00
TJ Unie Hlubina B - TJ Sokol Dobroslavice
18.
3.3.2018
so
9:00
TJ Sokol Dobroslavice - TJ Sokol Bohumín C
19.
10.3.2018 so
9:00
KK Hranice - TJ Sokol Dobroslavice
20.
17.3.2018 so
9:00
TJ Sokol Dobroslavice - TJ Sokol Sedlnice B
21.
7.4.2018
so
9:00
KK Minerva Opava B - TJ Sokol Dobroslavice
22.
14.4.2018 so
9:00
TJ Sokol Dobroslavice - TJ Opava C

Běh pro živou vodu 2017

Martin Třečák
předseda kuželkářského oddílu

Rok 2017 byl i pro světové běžce přelomový. Fenomenální sprinter a několikanásobný světový rekordman (9,72 sec./ 100 m) Usain Bolt se rozloučil
svým 9. vítězstvím na Zlaté tretře v Ostravě (56. ročníku mítinku IAAF World Challenge) a svou kariéru zakončil na MS v atletice v Londýně (IAAF
World Championships), kde i opavský mílař Jakub Holuša vynikajícím časem 3:34,89 na trati 1500 m obsadil 5. místo. V tomto opravdu významném
roce, kdy se běh zařadil mezi nejpopulárnější masové sporty, proběhl již druhý ročník „Běhu po stopách zajíce Ušáka k zámecké studánce pro živou
vodu“. Závod vedl od kuželny po trase naučné procházky k zámecké studánce a zúčastnilo ho se celkem 23 závodníků (8-4-4-7). Přinesenou „živou
vodou“ byl v cíli zavlažen stromeček. S ohledem na věkové kategorie byla pro menší děti zvolena varianta od počátku naučné procházky ke 150 m
vzdálenému cíli u kuželny. Nejlépe se umístili Anička Walderová a Nikolas Barbírik. U menších žáků, jejichž trasa (750 m) vedla až k ruině mostu a od
třetího zastavení NP (podpora ptactva) zpět k cíli, se nejlépe umístili Markéta Nováková a Jan Skořupa. Starší žáci již absolvovali celou 1800 m dlouhou
trasu od kuželny k zámecké studánce a po lesní cestě pak zpět ke kuželně. Tady si nejlépe vedli Magdaléna Hájková a František Skořupa. V dospělé
kategorii nejrychleji do cíle dorazili Šárka Skořupová a Dalibor Janko. Ve všech kategoriích byli závodníci odměněni malými dárky a první 3 ve svých
kategoriích obdrželi na stupních vítězů rovněž symbolické tekuté ceny a z rukou paní starostky krásné diplomy.
Ing. Jaromír Holuša
předseda sportovní komise
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Pohádka0- Pidimužíček a jeho Štědrý den pod velikým dubem
(text bez úprav redakce) autor: Jaromír Holuša

Na okraji zámeckého parku v Dobroslavicích, hned, jak dnes končí poslední okrajové domečky naší malebné vesničky, v ulici „Na výsluní“, stál již před staletími statný a košatý
dub, který tam stojí majestátně dodnes (obvod kmene = 5 m, výška 22 m). K tomuto
dubu se již po několik pokolení váže tato krásná povídka ze štědrého dne. V mírném
jižním svahu pod vysokým dubem stála kdysi malinká chaloupka. Měla dvě okénka, dvířka
zeleně natřená a stříšku celou zasněženou. Cestička k domečku byla pěkně prošlapaná
a ten, co ji prošlapal, bydlel v tom domečku. Byl to maličký pidimužíček a bydlel tam
sám a sám. V domečku byla síňka a malá světnička, ale tak hezká, jako klícka. Vlevo
ode dveří byla kamínka, vpravo od kamínek postýlka a stoleček v prostředku. Čistě bylo
poklizeno, v kamínkách vesele praskal ohníček a pidimužíček kuchařil. Byl Štědrý den a
v troubě se pekla vánočka. Bylo v ní hodně moc hrozinek a ještě více mandliček, všecko
si to včera malý kuchař koupil ve zdejším obchůdku. Rybku měl připravenou k večeři.
Bylo potřebné ještě vykonat mnoho práce a pidimužíček se také činil, až mu tvářičky
zčervenaly. Čekal hosta. Měl takového věrného, malého kamaráda, s nímž se měli velice
rádi. Často se navštěvovali a druh druhovi pomáhali. Ten dobrý kamarád, to byla malá,
čiperná veveřička, bydlící právě na tom starém dubu v pěkné dutině. Bez té by nebylo
veselého večera v chaloupce, a dnes ji pidimužíček čekal na večeři. Stromeček malilinký už
také přistrojil, postavil u okénka, jen ještě rozsvítit – ach, což to bylo těšení! Vánočka se
pěkně dopekla a čerstvě položená na prkénku voněla celou chaloupkou. Na plotýnce stál
modrý plechový hrneček, voněla v něm rybí polévka, a venku se pomalu začalo stmívat.
Pidimužíček vzpomněl na veveřičku, zdalipak přijde. Ale ta maličká také nezahálela. Hup
sem, hup tam, sbírala malé šištičky v blízkém lesíku a když dost nasbírala, hledala oříšky.
Věděla o pěkných. Však už na ně měla za zimu tisíc chutí, ale vždycky si vzpomněla na
svého malého přítele a nechala je. Teď pro ně běžela s velkou radostí. Nasbírala jich plný
pytlíček, až si všimla, že již sluníčko zapadá. Ještě si odskočila pro něco domů na strom,
kde měla hnízdečko, pěkně si tam zavřela, a hupky dolů na vyšlapanou cestičku. Šištičky
nesla k topení, oříšky jako dárek pod stromeček. Okénka z chaloupky už do šera svítila a z
malého komínku se běloučký kouř ztrácel na jasné obloze. Mrzlo. Bylo tichounko, měsíček
vycházel a byl takový krásný večer, že veveřičce očka svítila jak dvě jiskřičky. Pidimužíček
se již nemohl dočkat. Poslouchal, zda již veveřička nejde – až najednou – ťuk, ťuk, ťuk!
Honem běžel otevřít a už se spolu radostně uvítali. Vešli do domečku, zastrčili vrátka a
šup, oba do vytopené, teplé světničky. Veveřička u dveří stanula překvapením. Světnička
celá svítila a voněla. Stoleček s bílým ubrusem, na stolečku dva talířky, vánočka do zlatova
upečená, a u okna stromeček. Ještě nesvítil, ale byl krásný. Pidimužíček se jen usmíval a
pobízel veveřičku, aby si sedla ke stolu, že bude brzy večeře. Veveřička složila šištičky u
kamen a pytlíček tajně schovala do postýlky. Večeře už byla zatím na stole a vůně bylo, až
se oběma stolovníkům sbíhaly sliny. Ještě si přáli, aby se zase za rok tak vesele shledali,
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a potom si sedli a dali se s chutí do jídla. Veveřička chválila a oba si s chutí pomlaskovali.
Pidimužíček byl, panečku, kuchař. Když to všechno snědli, chvilinku odpočívali. Potom
vstali a že si rozsvítí stromeček. Usmívali se oba, neboť se chystali na vzájemné překvapení. Pod stromečkem byl pro každého jeden balíček a každý si ten svůj hned dychtivě
vzal a rozbaloval jej. Veveřička napřed. V balíčku byl krásný, teplý polštářek, do měkoučka
vycpaný. To“, pravil mužíček „jsem sháněl peříčka po celý rok, až jsem sehnal na podušku,
aby ti v hnízdečku nebyla zima.“ Veveřička mu poděkovala a měla velikou radost. Také on
si svůj balíček rozbalil. Byl tam pytlíček s oříšky, nad nimiž si zavýskl, ale zbyl tam ještě
malý balíček a ten byl nějaký pohyblivý. Z balíčku zasvítila očka a překvapený mužíček
vybalil živou, roztomilou myšičku. Veveřička pravila:„Vždycky jsi toužil mít u sebe malou
myšku, aby ti bylo veseleji, když já odejdu, a tak jsem ji pro tebe našla a přinesla. Je
vyzáblá, ale hodná; nemá nikoho a pomůže ti hospodařit“. V trojích očích se zatřpytily
slzy. Pidimužíček podal jednu ručku veveřičce a druhou myšce, neboť dojetím nenacházel
slov. Chvíli tak stáli, než se vzpamatovali, ale pak všichni radostí skákali. Pidimužíček hned
běžel ke kamnům a našel myšce večeři. Jedla s chutí a když se najedla, tulila se vděčně
k oběma novým přátelům. V srdíčku si umiňovala, že se jim odslouží jen samou láskou
za jejich dobrotu. A teprve teď bylo v chaloupce, jak náleží, veselo. Uvařili si čaj a krájeli
výbornou vánočku, jedli jablíčka, louskali oříšky a měli se dobře. Ale nezapomněli při tom
ani na ptáčky venku. Všechny drobečky smetli a ještě kousek vánočky rozdrobili a všichni
tři běželi ven nasypat ptáčkům výslužky. Ale brrr! Venku byla zima a jim v teplé světničce
tak dobře. Utíkali zpátky honem, honem, a málem že by byli myšce ocásek přivřeli. Ale
uklouzla včas a všichni tři se tomu srdečně zasmáli. Pak pozhasínali svíčičky na stromečku, aby si ještě zítra a pozítří mohli rozsvítit. Když jim ještě potom veveřička slíbila, že u
nich zůstane po celé svátky, bylo jim teprve hej! Jedli, smáli se, povídali, zpívali a bylo už
hodně k půlnoci, když z dálky do okénka zavanul zvuk zvonu a kdy očka tří přátel začala
být hodně malá a ospalá. Zvedli se od stolu. Veveřička sklidila stoleček, myška přiložila
do ohně ještě několik šišek a pidimužíček chystal postýlky. Došel do chodbičky pro malý
košíček, vystlal jej do měkka suchým mechem, dal ho pod kamna a myšce řekl, že to bude
ode dneška její pelíšek. Myška si tam hned skočila a libovala si teplíčko. Veveřička si vzala
polštářek, položila si jej na židličku ke kamnům a hned se na něm uvelebila. Chválila si,
jak se to teple a pohodlně leží. Už se zimy ve svém hnízdečku ani trochu nebála. Ještě si
pověděli, co si dobrého uvaří zítra a ještě jednou si vzájemně poděkovali za dárečky a pak
si už řekli „dobrou noc“. Pidimužíček zhasl lampu a šup také do své postýlky. Za chvilku
všichni tři spokojeně usnuli. Ve světničce se zešeřilo, jen slabý měsíční svit z okýnka a z
kamínek míhající se rudé stíny dohořívajících šištiček malou světničku mírně prosvětlovaly.
Nad ztichlou chaloupkou a jejími šťastnými obyvateli svítil plný měsíc - a plula noc tichá,
čarovná ….

Sportovní dění
Memoriál Emila Sollicha
Stalo se už tradicí, že každý rok v říjnu tenisté TJ Sokol Dobroslavice pořádají tenisový turnaj ve
čtyřhrách. I letos byl turnaj uspořádán jako Memoriál Emila Sollicha. Letos bohužel byl termín
z důvodu deště přesunut z původního sobotního termínu na čtvrtek 12.10.2017. Na tenisovém
kurtu v bývalém zámeckém parku v Dobroslavicích se sešlo 12 tenisových nadšenců a řada rodinných příslušníků, aby při zahájení tenisového turnaje ve čtyřhrách, konaného jako 7. ročník
Memoriálu Emila Sollicha, uctilo památku svých čtyř zemřelých kolegů Emila Sollicha, Alexandra
Groha, Ing. Jindřicha Romana a Ing. Miroslava Příchodského.
Turnaj se uskutečnil pod patronací starostky obce PhDr. Hany Bližňákové, přičemž složení jednotlivých dvojic bylo rozlosováno. 6 zúčastněných dvojic hrálo systémem každý s každým a
sehrálo celkem 15 zápasů. Organizátoři turnaje se museli vypořádat s padajícím listím, které
muselo být vždy po odehrání 5-ti zápasů z kurtu odstraněno.

vítězná dvojice

Turnajem prošla a bez porážky zvítězila dvojice Jiří Valchař a Ing. František Dušák. Na druhém
místě skončila dvojice Ladislav Pravda a Rudolf Václavík, na třetím pak skončila dvojice Miloš
Šlechta a Gerhard Václavík.
Závěrečné vyhodnocení včetně předání diplomů a drobných věcných cen úspěšným dvojicím
provedl předseda klubu tenisu TJ Sokol Dobroslavice, z.s. pan Ing. Jiří Kolek, taktéž aktivní
účastník turnaje.

předseda se spoluhráčem

Poděkování za přípravu turnaje patří paní Věře Šlechtové, Šárce Kolkové a Zdeňkovi Kašpárkovi, kteří nejen připravili bohaté občerstvení včetně výborného guláše, ale také se celý den o
všechny účastníky vzorně starali. Celá akce byla důstojně zakončena společným posezením s
harmonikou.
Stejně jako v roce 2016 byl letošní turnaj všemi účastníky hodnocen velice kladně, jak po
stránce sportovní, tak i společenské, o čemž svědčí i fakt, že všichni účastníci přislíbili účast i
v roce 2018.
Sportu zdar a tenisu zvlášť!!
		

Ing. František Dušák
člen tenisového klubu TJ Sokol Dobroslavice

společné foto

Sbor dobrovolných hasičů Dobroslavice
Sbor dobrovolných hasičů Dobroslavice pořádal jako každoročně dne 28. 9. 2017 na hřišti TJ Sokol soutěž Železný
mladý hasič. Za slunečného počasí se sešlo na hřišti celkem 162 dětí ze 14 hasičských sborů. Soutěžili ve družstvech i jednotlivcích. Družstvo mladších žáků se umístilo
na krásném 4. místě, družstvo starších na 13. místě. Jako
jednotlivci se na předních příčkách umístil Nikolas Barbirik
na 3. místě z družstva mladších žáků a Ondřej Lišaník na
2. místě z družstva starších žáků.

www.dobroslavice.cz

O víkendu 13. - 15.10.2017 proběhlo soustředění mladých hasičů na turistické základně v Bolaticích. Vedoucí mládeže provedli vyhodnocení minulé
sezóny a ocenění za docházku. V sobotu byli mladí hasiči na exkurzi v hasičárně v Opavě a odpoledne absolvovali procházku do hřebčína v Albertovci.
V neděli se pak dorostenci připravovali na závod požární všestrannosti. Soustředění se zúčastnilo celkem 24 mladých hasičů. V současné době navštěvuje kroužek 33 mladých hasičů.
Ivana Bekárková, člen SDH Dobroslavice

Společenská rubrika
Názor občana ....
Na přání občanů zveřejňujeme tuto novou rubriku.
Do příspěvku autora nebylo ze strany redakce nijak
zasahováno, text ani obsah nebyl redakcí upravován.
„Vážení spoluobčané!
Po přečtení minulého čísla občasníku jsem zjistil jak jste málo
informováni o dění v obci.
Co mi tam chybí? Vůbec nejste informováni o dění v obci.
Je pravdou, že je také Vaší chybou, že se nezúčastňujete
zasedání Zastupitelstva. Proti tomu víte z dřívějška, že jsme
Vás informovali, i když pouze heslovitě,o tom co se na zasedáních Zastupitelstva projednávalo. Kdo měl zájem, mohl
se na Obecním úřadě informoval o podrobnostech. Málo kdo
přišel...Potom se v restauracích dozvídáte co všechno dělá
Zastupitelstvo špatně. Na zasedání OZ chodím většinou jen
já a podávám připomínky které jsou vždy věcné.
Viz. 17.zasedání ZO
Žádal jsem o povolení umístění volebního baneru hnutí STAN.
Členové tohoto hnutí jsme starostka obce a já. Umsístění nebylo schváleno pro důvody, které byly až směšné.
Navrhoval jsem zakoupení elektromobilu, který by měl několikanásobné využití / doprava seniorů k lékaři, jako služební
pro starostku obce a možná i náhrada některých spojů linky
do Martinova/. Zastupitelstvo nijak nereagovalo. Starostka se
ani nezeptala nezávazně na názory jednotlivých Zastupitelů....
Navrhoval jsem aby se konečně vyřešila křižovatka ul. Slezská a Přerovská. Reakce Zastupitelů byly různé:
p. Bochňák řekl, že se křižovatka v minulosti projednávala a
že projekt nebyl schválen. Není to pravda, byl připraven pro
stavební povolení, ale skončil na nedostatku financí / neuspěli jsme při žádosti o dotaci/.
Další připomínky byly k věci a žádná nebyla proti. Protože
křižovatka v dnešním stavu je nebezpečná, domnívám se, že
její oprava by měla být prioritou do příštího roku.
Prověřením stavu byla pověřena stavební komise.
Navrhoval jsem vyřešení problému se Zámeckým mostem. V
době kdy jsem byl v ZO jsem měl připravenu žádost o jeho
vyjmutí z památkové péče. Dokud se tak nestane, nemůžeme
most ani odstranit, ani opravit. Mělo by se jednat neprodleně,
protože kdyby most na někoho spadl je to problém hlavně
starostky.
Dále jsem upozorňoval na špatný stav některých stromů v
Zámeckém parku. Za větrů padají větve a upozornění, že se
nemá vstupovat do parku za nepříznivého počasí by v případě zranění asi neuspělo. Starostka slíbila provedení prohlídky.
Upozornil jsem na propadání cesty před vjezdem do Dobroslavic. Problém je nahlášen a je prý v řešení. Nic víc nevíme.
Nezajímá Vás to? Kdy to bude opraveno a jak? To že jsou tam
umístěny značky nestačí. Pokud se budou míjet za snížené
viditelnosti nákladní vozy s autobusem hrozí utržení krajnice
a havarie. Domnívám se, že by byla dobrá písemná komunikace s Krajským úřadem.
Nechci jen upozorňovat na nedostatky. Z některých úspěchů
ZO mám radost o to větší, že uskutečnilo projekty, které jsem
sám připravoval a z různých důvodů se neuskutečnily. Jde o
opravu Kaple, velice povedenou. Pí. Kristové, která projekt
připravovala by se mělo poděkovat / pochybuji, že se tak stalo - rád bych se mýlil/. Rekonstrukce Kulturního domu / projekt jsem připravoval s p. Mikolajkem zhruba před 7. roky...
Neuskutečnil se pro nedostatek financí a s žádostí o dotaci
jsme neuspěli/ je také povedená. Sleduji průběh stavby a
musím konstatovat, že byla vybrána dobrá firma jak s kvalitou práce, tak s termínem byli vše v pořádku. Už se těším až
bude Nový „Kulturák“ otevírán.
Tohle jsou moje postřehy z dění v naší obci. Dost akcí se
povedlo, ale je stále co zlepšovat.
Jiří Konštacký, bývalý člen Zastupitelstva obce

www.dobroslavice.cz

Pozvání sportovní komise
28.12. 2017

30.12. 2017
NA KUŽELKÁŘSKÝCH DRÁHÁCH TJ SOKOL DOBROSLAVICE, z.s.
kuželkářského oddílu, který soutěžně hraje krajský přebor MS

ZAČÁTEK registrace v kuželně
ZAČÁTEK registrace v KD

od 15:00 hod.
děti již od 13:00 hod.
Jednotlivé kategorie (děti, dospělí)
a rozpis zápasů bude dle počtu účastníků
stanoven na místě.

Startovné pro muže je 70,- Kč
Ženy a děti zdarma

od 16:00 hod.
Jednotlivé kategorie (děti a mládež, dospělí)
budou dle počtu účastníků
stanoveny na místě.
Z důvodu omezené kapacity kuželny (25) je potřebné se závazně
přihlásit předem na OÚ do 20.12.2017
Startovné je pro dospělé stanoveno 100,- Kč
Děti zdarma
Nutná sportovní obuv na přezutí.

Nutná sportovní obuv na přezutí.

Recept babičky Růženky
Domácí mléčná čokoláda
250g 100% tuk (omega, visa)
250g cukr moučka (můžete dát méně cca 180 - 200g)
200g plnotučné sušené mléko (stačí i 150g)
5-7g kakao (karob - svatojánsky chléb - nahražka kakaa)
Tuk s cukrem dáme do nádoby, kterou umístíme do vodní lázně a prohříváme
tak dlouho, až se nám cukr dostatečně rozpustí.Potom přidáme kakao, sušené
mléko a vymícháme do hladka. Plníme do formiček a necháme dobře vytvrdnout. Můžeme použít i vylisované pláto od různých bombonier.

Okénko paní Věry Práškové
Vánoční dárek
Vanoce už su za dveřama a ja furt uvažuju co kupič vnukovi. Už vim un je
takovy bajsliř,tuž mu kupím jakyši ten vercajk. Rozhodnute, zitra valím do
Ostravy bo tam je vicej možnosči než v Hlučině. Rano se mi něchčelo stavač
tuž sem jela eš ve tři hodiny. Než sem se dostala do Ostravy tuž se už pomaly čmilo. Rozhližam se tak po rynku eli něuvidim jakeši to železařstvi. A
už ho vidím, tuž sem tam hnedkaj zamiřila. Sešla sem tři schudky tajak do
sklepa, a jak sem odevřela dveří tuž mi nad palicu zaklinkal zvonek. Obchod
to byl malučky,za pultem byly vítriny a v nich jakeši velke šruby či co. Moc
sem to něpoznala bo tam bylo dosč šero. Ze zadku vyšel prodavač,taky
cucak mlady a furt se ušmival tajak měšiček na hnoju. Hnedkaj se ptal co
si budu přát.Chčela bysem jakyši vercajk, pravim. Hnedkaj začal vytahovač
ty bazmeky z tej vitriny. To něchcu pravim, jakeši šrubiska, dyč se na to
něvleze ani žadna matka. Ale ano, matka se roztahne pravíl. Ale ja chcu
pro vnuka: Nic mi neřikejte už vim. Odešel kajši do zadku a o chvilu vyšel s
jakuši nafukanu příšeru, pyščisko to mělo odevřene eš sem se teho zlekla.
To něchcu pravim, chcu normalny vercajk by tam bylo kladivko, šrubovak,
klešče a tak poruznu. Podival se na mě a pravi,tak to musíte vedle do železářství tady jste v sex shopu. Zrazu sem čula jak mi od hanby hoři pysčisko.
Než sem se vymotala ven tak to tam měli aj s intymnym ošvětlenim
Ja blbe kopyto kaj sem to zasej vlezla. Nakoněc sem vercajk kupila. Ale to
bysem něbyla ja, by všecko dobře dopadlo.Kajtež dodom sem se vračila bez
vercajku bo sem ho ja stara krava něchala v tramvajce.Už nic nězhaňam,
budě obalka a fertik. Zasej se mi ty letoši Vanoce jakši prodražily.

Blahopřání
Přejeme jubilantům hodně zdraví a životní pohody
říjen
Hedvika Kopecká
Antonín Palkovič
listopad
Jarmila Sleczková
Rádi bychom se touto cestou omluvili
paní Anně Hrbáčové,
za redakční chybu a záměnu křestního jména
v minulém vydání občasníku

		
		

v roce 2017
jsme mezi narozenými přivítali
Elenu Tvarůžkovou
a navždy nás opustili
Petr Podlovský
Martina Šírová
Ing. Petr Mikolajek
Anna Tvarůžková
Bohuslav Hrbáč
Miroslav Knittel
Helmut Sommer
Soňa Gavlasová
Ludmila Kurovská
Dušan Knopp
Ing. Antonín Šťáva

tvorba dětí Základní školy v Dobroslavicích

Kontakty
Obecní úřad Dobroslavice
Slezská 260/3A Dobroslavice, PSČ 747 94
okres Opava, kraj Moravskoslezský
e-mail: urad@dobroslavice.cz
IČ : 00849731 DIČ CZ00849731
web: www.dobroslavice.cz
Úřední hodiny : Pondělí 8:00 – 12:00, 14:00 – 17:00
Středa 8:00 – 12:00, 14:00 – 17:00
starostka obce – PhDr. Hana Bližňáková
tel.: 596 753 496
účetní obce, ověřování listin a podpisů,
správní řízení, CzechPoint
Jana Sobčáková
tel.: 596 753 496
podatelna, pokladna, evidence obyvatel, informace
Jarmila Holušová
tel.: 596 753 496
Dobroslavický občasník vydává obec Dobroslavice
Registrován u MkČR pod registračním číslem E 21973
Výtisk zdarma distribuován do schránek i k vyzvednutí na OÚ
Další číslo vyjde v březnu
Své příspěvky zasílejte nejpozději do 28. 2. 2018
Nevyžádané příspěvky se nevracejí

PF 2018
Inzerci v Dobroslavickém občasníku lze podávat prostřednictvím obecního úřadu Dobroslavice. Příjem z inzerce je příjmem rozpočtu obce.
Zadávat lze jak soukromou, tak firemní inzerci.

Dobroslavický občasník připravuje redakce v tomto složení:
Milan Šťastný, Mgr. Pavlína Pěknicová, Zuzana Taláčková
Příspěvky lze zasílat na:
obcasnik@dobroslavice.cz
Periodický tisk územního samosprávného celku.

